




VOORGERECHTEN KOUD

Carpaccio classic 13,50
Dungesneden ossenhaas | pesto | Parmezaan | pijnboompit 
tomaat | olijf | balsamicodressing

Tru!el carpaccio 14,50
Dungesneden ossenhaas | croutons | tru!elmayonaise
Parmezaan | rode ui | tomaat | olijf

Broodplateau 5,50
Kruidenboter | olijfolie

Gillardeau oesters  (3 of 6 stuks) 13,00 / 21,00
Yuzu parels | soja

Beef tataki   15,50
Ossenhaas | chimichurri

Steak tartare 15,50
Ui | augurk | mosterd | tru!el  

Sashimi 16,00
Tonijn | zalm

Hollandse garnalen 15,50
IJsbergsla | cocktailsaus

Tonijn tartaar 17,00
Wakame | sriracha





VOORGERECHTEN WARM

Dynamite shrimps 14,00
Chilimayonaise | licht beslag | citroen | bosui

Gamba’s 13,50
Knoflook | kruidenboter

Gegratineerde Gillardeau   14,00 / 22,00
Oesters (3 of 6 stuks)  
Hollandaise | broodkruim | kaas

Beef rolletjes 15,50
Knoflook | bos ui | ponzu

Chef’s soep 8,50
Vraag hiernaar bij uw gastheer/vrouw

Tomaten soep (V) 7,50
Bosui | Parmezaan | pesto





VOORGERECHTEN OVERIG

Ossenhaas salade 15,50
Feta | notenmix | pesto

Visplateau                                                                      p.p. 22,50
(vanaf 2 personen)

Vis salade 14,00
Gerookte zalm | rivierkreeftjes | gamba 
Chili | fris | zoet | zuur 

Geitenkaas salade (V) 12,00
Geitenkaas | honing | ui | paprika





HOOFDGERECHTEN VLEES

Tournedos 29,50
Sauskeuze: champignon | peper | strogano!

Saté van de haas 19,50
Huisgemaakte atjar tjampoer | pindasaus | kroepoek

Varkenshaas 22,00
Gegratineerd | brie 
Sauskeuze: champignon | peper | strogano!

Wagyu burger 21,50
Tru!elmayonaise | cheddar | pata negra

HOOFDGERECHTEN VIS

Gamba’s 24,00
Gepeld | chili | knoflook | room

Zeetong 45,00
Citroen | roomboter

Catch of the day dagprijs
Vraag hiernaar bij uw gastheer/vrouw





HOOFDGERECHTEN SPECIALITEITEN 

Sizzling ossenhaas 27,00
Zwarte peper | gember | sesam

Pluk spareribs 21,00
Knoflooksaus | chilisaus 

Pasta tru!el (V) 19,50 
Geflambeerd uit de Parmezaan |
bospaddenstoelen | witte wijn

Vega van de chef (V) 19,00
Vraag hiernaar bij uw gastheer/gastvrouw





WILL’S TABLE!!
 

Laat je verrassen door de chef 
en geniet van de Will’s experience. 

Jij en je tafelgenoten worden gastronomisch verwend 
met een 7 gangen diner en is te reserveren 

voor 6-8 personen.

Voor 75 euro p.p, exclusief drankjes, 
kunt u genieten van het beste van Will’s.

Vraag onze medewerkers naar de mogelijkheden.

 





NAGERECHTEN

Boterkoek crumble 11,00
Appel | gele room | vanille-ijs

Chocobol 11,50
Brownie | witte chocolade ijs | chocoladesaus

Tuille met sorbetijs 8,00
Mango | limoncello | framboos

Aardbeien Romano! 9,00
Slagroom | aardbei | kruim | wodka 

Dame blanche 7,50
Vanille-ijs | slagroom | lauwwarme pure chocoladesaus

Scroppino 8,50
Huisgemaakt | wodka | prosecco | citroenijs
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Wist u dat Will’s beschikt over sfeervolle zalen?
Of het nu een bruiloft, verjaardagsfeest, bedrijfsborrel of vergadering is, voor 
iedere gelegenheid hebben wij een passend arrangement. Informeer naar de 

mogelijkheden bij uw gastheer/gastvrouw.


